
 

 

 

 

 

Vacature Adviseur Kwaliteitszorg 

0,4 – 0,6 wtf 

De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) is het bevoegd gezag van 
Islamitische basisscholen in Rotterdam en Dordrecht. SIPOR wordt bestuurd door een 
Voorzitter College van Bestuur in collegiale samenwerking met het bovenschools 
management team (BMT). 

De Adviseur Kwaliteitszorg ontwikkelt beleid, adviseert en ondersteunt het College van 
Bestuur en de directeuren bij de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitszorg en 
begeleidt medewerkers en activiteiten in het kader van de kwaliteitszorg o.a. met behulp 
van het kwaliteitszorgsysteem WMK-PO. Het betreft een nieuwe functie die ontstaan is 
vanuit ons strategisch beleidsplan.  

Functiebeschrijving: 

 Je signaleert ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs en kwaliteit en 
relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders en subsidiemogelijkheden. 

 Je ontwikkelt beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg en vertaalt dit in 
plannen met een bijbehorend instrumentarium WMK-PO. 

 Je werkt resultaatgericht en bent gewend om zelfstandig te kunnen werken. 
 Je monitort de opbrengsten van de scholen, je analyseert onderzoeken en deelt jouw 

kennis met directeuren, intern begeleiders en leerkrachten. 
 Je adviseert en denkt mee met BMT-IB bij het maken van plannen. Je doet 

voorstellen voor gerichte trainingen en werkvormen en je begeleidt het proces van 
de uitvoering en evaluatie. 

 Je evalueert breed de onderwijskwaliteit aan de hand van de SIPOR-doelen en doet 
voorstellen voor eventuele bijstellingen. 

 Je zorgt voor managementinformatie die de ontwikkeling van de organisatie in het 
algemeen ondersteunt en die sturingsinformatie biedt. 

 Je zorgt voor het onderhouden van contacten met m.n. de onderwijsinspectie, de 
gemeente Rotterdam en Dordrecht, onderwijsadviesdiensten en overige partners. 

 

 



Jouw competenties: 

 Je hebt ervaring in onderwijskundig leiderschap, bent adviesvaardig, werkt 
onderzoeks- en planmatig, beschikt over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden, en kunt situationeel inspelen op de diversiteit in je werkveld. 

 Je beschikt over coaching-vaardigheden en durft (on)gevraagd advies en feedback te 
geven. 

 Je bent enthousiast, flexibel en kwaliteitsgericht. 

SIPOR biedt: 

 ruimte, autonomie en regie om er een succes van te maken.  
 een inwerkperiode onder begeleiding van een extern onderwijsadviseur. 
 een werkplek op ons bestuursbureau dat is gevestigd in een prachtig pand van IBS 

Noen in Rotterdam-Crooswijk.  
 een functie conform de cao-po, Schaal 11.  
 een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor 

onbepaalde tijd bij voldoende functioneren.  

Functie-eisen: 

 HBO / WO (bijv. Onderwijskunde, Master (S)EN of Organisatiewetenschappen)  
 Tenminste 3 jaar relevante werkervaring (onderwijs en kwaliteit)  
 Ervaring met het geven van advies  
 Kennis van relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en 

kwaliteitszorg(systemen) in het onderwijs  

Solliciteren:  

Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kun je voor 1 maart 2020 richten aan:  

SIPOR 
T.a.v. de heer C. Gerdan, voorzitter CvB  
Tel: 06-27204440 
Email: c.gerdan@sipor.nl  

Wij wijzen je erop dat het navragen van referenties en een assessment onderdeel uitmaken 
van de selectieprocedure.  

 

 
 


